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VLOCA: Hoe de Vlaamse Open 
City Architectuur realiseren? 

https://binnenland.vlaanderen.be/


Hoe willen we VLOCA realiseren? 

• Door het opzetten van een kennishub

(interactieve website).

• Capteren van de bijdrage (en het 

stimuleren) van partners en initiatief

nemers tot de open city architectuur

Inspireren, modereren, faciliteren

• Om via het VLOCA proces

Door informatie en ervaringen te delen en de 

mogelijkheden (tools, interactieve

werksessies,...) te voorzien voor co-creatie

• Te komen tot realistische draaiboeken (‘van 

concept tot deployment’) voor diverse 

smart city initiatieven.

CO-CREATIE BEGELEIDING



VLOCA proces 

Review input, 
principes & concept 
door consortium

Project identificatie 
& Thematische 
workshops

Consolidatie in 
standaarden en 
draaiboeken

Registratie op het 
VLOCA Portaal & 
input geven op 
Mediawiki
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Kick-off
17/6/2020

Interactieve werksessies 
25/6 en 30/6/2020

KENNISHUB
Iteratieve opbouw met 
van partners en initiatief
nemers : selecteren van 
“initiatieven” via 
kennishub formulier

WERKSESSIES
Kennisoverdracht, -deling 
en –opbouw
Draagvlakcreatie, 
kennishub als centrale 
databank voor diverse 
profielen
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VLOCA PROCES
Vertalen van initiatieven
in draaiboeken en
standaarden

sept 

2020

RESEARCH
Nationale en
internationale inbreng

Desk & field research cases &
best practices (national / international)

Minimum blueprint 
& principes

Kennisdelingsmomenten praktijken 
met lokale besturen

Review input, principes 
& concept door 
consortium

Project identificatie & 
Thematische workshops

Consolidatie in 
standaarden en 
draaiboeken

Interactieve 
werksessies

Terugkoppeling

Review en feedback op 
de kennishub

Thematische werkgroepen

Co-creatietraject 
via kennishub

Continue samenwerking

Registratie via het VLOCA 
portaal & input op 
mediawiki



Interactieve werksessie 1: 
business/management/product owners

• CIO, strategen, 
business developers,

• Teamleiders, 
product owners,

• Beleidsmedewerkers, 
burgerinitiatieven (lokale 
besturen, bedrijven, 
middenveld) …

25 juni 10-12u
→ Inschrijven voor deze 
sessie via het VLOCA 
portaal

• opbouwen van de kennishub
• basis voor de verdere 

trajecten 
• deelnemers weten hoe de 

kennishub werkt en welke 
informatie ze er kunnen 
terugvinden.

• Interactieve werksessie
• werkwijze van VLOCA 

-> participeren op de 
kennishub

• input verzamelen aan 
de hand van een aantal 
basis VLOCA concepten

Doel Doelgroep Output Moment



Interactieve werksessie 2: 
technisch/developers/architecten

• Ontwikkelaars & 
technisch onderlegde 
medewerkers

30 juni 10-12u
→ Inschrijven voor 
deze sessie via het 
VLOCA portaal

• wegwijs gemaakt in de 
kennishub

• co-creatie van VLOCA 
• informatie over de VLOCA 

procedures

• Interactieve werksessie
• werkwijze van VLOCA -> 

participeren op de 
kennishub

• input te verzamelen rond 
een specifiek thema

Doel Doelgroep Output Moment



VLOCA kennisdeling en co-creatie: 
kennishub: mediawiki en portaal

https://www.vlaanderen.be/vloca

https://www.vlaanderen.be/vloca


Kennishub – Introductiefilm



Q&A


